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 ات اردوي در ادبيسينو  بر سر آغاز رمانيجستار

  ∗ منش وفا يزدان
  رانياتهران،  دانشگاه تهران، ،يات خارجيها و ادب  زبانةدكار زبان و ادبيات اردو، دانشياستاد

  )20/9/92 :، تاريخ تصويب21/5/92 :تاريخ دريافت(

  دهيچك
. ات اردو شـد   يـ  در ادب  يلـ ي تخ يهـا   داستان نيگزي جا ييگرا  واقع ،يالديمة دوم سدة نوزدهم م    يدر ن 
راحمـد و  ينذ.  شديات داستاني اصالح، منجر به تحول ادبيش برايگر و هدفمند   ي نهضت عل  ييخردگرا
. رونــد  يپـرداز اردو بـه شـمار مـ         ن نهـضت، از پـشگامان رمـان       يشتاز ا يسندة پ يم شرر، دو نو   يعبدالحل
ن بار بـه نقـش      ي نخست يها برا  آن. ان است يشان نما يها  آن در رمان   يپندار اربستك و   ينيي آ يها پنداشت

دهـد؛   ي را هـشدار مـ     يراحمد، دلزده از غرب، عواقب غربزدگـ      ينذ. پردازند يزن در خانواده و جامعه م     
 ي اسـالم يها ، اسطورهيخي تاريها شرر با رمان. ندك ي مي را نفيني غلط دي خرافات و باورها  ياركبيفر

 ي فـرد  ،رتـن نـات سرشـار     . ديگو ي م ي ساختگ يها  فرقه ياركبيند و از فر   ك ي م يرا به عنوان الگو معرف    
 رمان يقيها را در قالب تلف    آن ي و باورها  يها آشناست و زندگ     با آداب و رسوم مسلمان     يهندو، به خوب  

تأثرات برگرفته از فرهنگ در اين مقاله سعي بر آن است تا به . ندك ي وصف مينگار اتيو داستان با جزي
 رمـان   ي شدن خشت بنا   يها منجر به غن     تنوع در آثار آن    پرداخته شود؛ زيرا   نويس ر آثار سه رمان   اروپا د 
  . شده استات اردو يدر ادب

  .ت، فنيراحمد، شرر، سرشار، شخصيرمان، نذ :يديلك يها واژه

                                                           
 E-mail: v.yazdanmanesh@ut.ac.ir، 021-61119151: ، دورنگار021-61119151: تلفن ∗
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  مقدمه
 يالديجدهم مـ يش از قرن ه ي پ يلي تمث يها تياكح اردو، صرف نظر از      يات داستان يدر ادب 

 و يا  افـسانه يهـا  ل قـصه در قالـب داسـتان   ك شنينخست ، داشتي و مذهب ي اخالق يةنماه درو ك
  شهرة يها تياكحا برگرفته از    يترجمه  ن،  ي آغاز يها ن قصه ي از ا  ياريبس. شوند يافت م ي يليتخ

ن يمحمدحـس ) 1789( نـوطرز مرصـع   ا  يـ و   يمالوجه) م1635( سب رس ؛ مانند   بود يم يفارس
ـ  يـ ليالج فورت و  ك،  يالدي نوزدهم م  ةاز سد همان آغ  از. نيعطاخان تحس    آمـوزش زبـان    يراام ب

 و  ي فارسـ  يهـا   داسـتان   آزاد ةترجمـ   به  را يسندگان هند ي از نو  يبرخ،  يسيافسران انگل  ه ب اردو
ـ    يريگ لك باعث ش  ،ناخواسته روند   نيا. واداشتاردو    به يهند يگاه  منـسجم اردو و     ي نثـر ادب
   . اردو شديسينو  داستانيگذار هيپا

، يركـ ر بافـت ف   ييـ  هنـد، تغ   ة شبه قـار   ي و اجتماع  ياسي س يفضا گذشت زمان، با توجه به    با  
 زبـان   يش توانمند يز افزا ينات اروپا و    ي اهل قلم با متون و ادب      يي آشنا  و ي عموم يازهايها و ن   آرمان

ن يـ  ا يات داسـتان  يـ  رونـد ادب   يجي، شاهد تحول تـدر    ي متفاوت ادب  يها گونه يريارگك  به ياردو برا 
هر ه  كاست   گ سرور يب يعل از رجب ) 1824 (»بي عجا ةفسان« مشهور   ة قص ار آن كة آش نمون. ميزبان
ر از  ـراتـ را ف  ي اثر و  ان،هاست؛ اما منتقد    قهرمان يمعرف و مبالغه در   ينيفرازم عناصر ة دربردارند چند

 ياهـ  هيـ ما درون بـا   نـو يهـا  قالـب  ش به ي گرا هكست  جا نيـهم از. دـان  دانسته يلـي تخ ياـه داستان
 يداري درازمدت، به پد   يدر روند  ، بعدها هك خورد ي به چشم م   ييگرا ل به واقع  يژه م ي و  به ،متفاوت

هـم    بـا  امـل كبـه طور   و رمـان     يلـ ي تخ يهـا   داسـتان  ي فضا ات اردو ي در ادب  اگرچه. رمان ختم شد  
 ياارهـ ي معنداشـتن علت   داستان و رمان نوشته شدند؛ بهيه در مرز زمان  ك ييها  قصه ي ول ،متفاوتند
ه كـ سـت    ييها داستان  آن نمونه .نگرفتند  اردو قرار  يها  رمان ة اطالق عنوان رمان، در زمر     يالزم برا 

تحت نظـارت   ه  ك هند   ة شبه قار  ي استان غرب  يي مناطق روستا   در ي با نام نظام گروه بند     ي مدارس در
آگـرا،   (»قصه درم سـينگ  «ا قصهكدهرم سنگهـ جمله از  س شده بود، نوشته شدند ي تأس ها يسيانگل

 يهـا  و نمونـه  ) 52تـا   يا تاب يـ پر(). 1852آگرا،   (»داستان سورج پور  « يهانك كيسورج پور   ؛  )1851
 ريخط تقد ن؛  يزالدياز عز ) 1856 آباد اله(جواهر االصل   : عبارتند از  رمان اردو  ق داستان و  يگر تلف يد
  .يهپوركورك ير علياز وز) 1863 ( النساءةمران؛ يم الديرك ياز مولو) 1862الهور (

ز بـه  ي رمان نةه واژكست  ين درحال ي ا ،رود يار م ك  به »ناول« رمان،   ة واژ يدر زبان اردو برا   
عـشق اطـالق     تنـوع حـسن و      رمان در اردو به    ةواژ « :اربرد دارد كن زبان   يدر ا  يگري د ياـمعن
سته  پرتكلف آرايانيبشود كه به حسن و      هايي اطالق مي   ؛ در ادب داستاني رمان بر قصه      شود مي

 زندگي را اعـم  ةهاي روزمر كه ناول اتفاق در صورتي . باشديواقعهاي آن غير   شده باشد و اتفاق   
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 يالبتـه گـاه  ).81، 75، 74 صـديقي   (»ل نثر ساده استكش  بهيا از سرور و غم دربردارد و قصه  
 اردو  يهـا   ناول شتريبرا  يز . دانست امل جدا كطور  ه   ب توان يناول نم  ات اردو رمان را از    يدر ادب «

  ).64 -60،63 ينيحس (»1 رماننديها يژگي ويدارا
هـا از    داسـتان . افـت ي يشتريـ  شـتاب ب   يات داستان ير نثر و ادب   يي تغ ، دوم قرن نوزدهم   ةــميدر ن 

شگامان يـ سرشار پ  نات م شرر و رتن   يعبدالحل ؛يدهلو احمد ري نذ گرفتند، يشتري ب ة فاصل ييگو قصه
ـ ا در .ندياردو  در يسينو رمان آن ،  اردو  در »نـاول « و   »رمـان « يهـا   واژه يبـدون مرزبنـد   ن جـستار    ي

  .خواهند شد يس و برريعنوان رمان معرفه اند ب  اردو قرارگرفته»ناول« ةطيه در حك  رايينوشتارها

  يبحث و بررس
 هـا،  يسيـ ر انگليم بـا تـداب   1857هنـد درسـال      ةقـار   شـبه  يهـا   مـسلمان  يام سراسر ي از ق  پس
 ي نژادپرسـت ةهنـدوها، مـسئل   ت مـسلمانان و فـا ار، اختالكـ  ل بـه هـا از اشـتغا    مانـت مـسل  ـيمحروم
 يداريب ها به  يسي انگل ة وتوطئ كيريز.  در شبه قاره متداول شد     ي نژاد يازهايها، عواقب امت   يسيانگل

، ياسـ يبـر انقـالب س     ان افـزون  يـ ن جر يرو ا  نيا از. رها ختم شد  كمردم شبه قاره بخصوص روشنف    
هـا    آنيت و سعيحين مسييج آير ترويثأتحت ت. ردكز دگرگون ي را ن ياجتماع  و ي اخالق يها ارزش
 دارالترجمـه   ياز طرف . شتر شد يها ب  يسيها و انگل   ن مسلمان ي ب ةن اسالم فاصل  يدادن د  جلوه  بد يبرا
صـورت   نيـ در ا . ج شـد  ـيـ الج و مدارس را   ك  در يسيالج منحل شد و زبان انگل     ـكام  يلـيورت و ـف
ان ـ وارد هندوستـ   يسيـ ات انگل يـ  رمان و قالب آن توسـط ادب       ةاژاگرچه و  «هكتوان اذعان داشت     يم
 جلب  يسينو طرف رمان   آن پهنه را به    سندگانينو هند   ة شبه قار  ةژيط و يقت شرا ي در حق  يـد ول ـش
  ).26سرمست  (» استي تحوالت مهم اجتماعة نشانيسينو  شروع ناول،ات اردويدر ادب. ردك

منظـور اصـالح     بـود، بـه   ) 1898 يمتـوف ( د احمـدخان  ي آن سرسـ   يه بان ك گر ينهضت عل 
اد يـ  را بن  يـي گرا واقـع رده و   كف خود انتخاب    اهدا ل به ي ن يات را برا  ي شبه قاره، ادب   يها مسلمان

ه كـ ن نهضت بودنـد     ي ا يم شرر از اعضا   يراحمد وعبدالحل ي نذ يمولو. ر و قلم خود قرار داد     كتف
  .دنديعنوان ابزار اصالح برگز  را بهيسينو رمان

                                                           
ه ازهمه مهمتـر  ك چند است ييها ان نوول و رمان تفاوتيه م ك يادآورين  ي نوول است، با ا    يناول خوانش اردو   -1

گر تفاوت زمان اسـت  يد. وجود دارد گره يكن گره وجود دارد؛ اما در نوول،  يه در رمان چند   ك است   يگره داستان 
هـا و زمـان بـر        ه شـمار آن   كهاست   تيگر شخص يسه د ! وتاه است، اما در رمان نه     كه در نوول مدت زمان رخداد       ك

  .....و  داردينوول فزون
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  احمدري نذيمولو
 يالج دهل ك  در  را هيالت عال يتحص. ا آمد يدن م به 1831/ ق1252ر احمد، در سال   ي نذ يمولو
افـت  يالعلمـا را در    شمس عنوان. م1897سال   در.  را فراگرفت  يسي و انگل  ي، فارس يعرب. گذراند

در سـال  . ردكـ افـت  ي را در حقـوق يتـرا كد ي افتخـار ك مدر Edinbroودنبرياز دانشگاه ا. ردك
گره  يالج و نهضت عل   ك يراحمد در دل  ي نذ يت علم ير و شخص  كتف.  درگذشت يدهل  در .م1912

ات يـ  بـر خلـق ادب     و اصـالح ملـت      يعني ،يرك محور ف  يك د در ي با  سرس   يو. ل گرفته بود  كش
ـ    يتال يبرخ .ستا ت جامعه هماهنگ بوده   يفكيبود  به  و يسازنده، انقالب فرهنگ    يفات اعم از ادب

  :ن شرح استي بدي وير ادبيو غ
رات هنـد،   يـ تعز. ، اجتهاد، موعظه حـسنه    1ة القرآن، امهات االمه   ي قرآن، ادع  ةترجم: ن و اخالق  يد
 ي حقوق اسالم  ةنيزم ر احمد در  ي نذ يها هترجم. الصرف ي ف يكغنير، ما   يرسم الخط، صرف صغ   : دستور
  و ينـ يت د يترب  بر توجه به   ياد و يد ز كيأت.  است يسينو سبب رمان   به ي و ةآواز.  دارند ييت بسزا ياهم
  .  مدارس حذف شده بودنديالسك ة از برنامينيه دروس دك بود يام آن درحالك احياجرا

  راحمدي نذيها  رمانيمعرف
ـ  يو. اند ات اردو شناخته  يخ ادب يس در تار  ينو ن رمان يراحمد را اول  ي نذ ان منتقد شتريب ن ي اول

دان يـ ن م يگام خود را در ا    ن  يرد و اول  ك  استوار ييگرا واقعه داستان را براساس     ك بود   يا سندهينو
 ة اول مـرا ةهمـان چنـد صـفح   «: برداشت) 1869 ( روس العةمراف يلأبا هدف آموزش زنان با ت    

  ).1144 ،4، جيجالب(» رده استك يگذار هي در اردو را پايسينو العروس رمان
  بـه  ي و اصـغر   يبـر ك ا يهـا  نـام   دو خواهر به   ياس زندگ يبا ق   العروس ةمرار احمد در    ينذ
ـ ي دختريبركا. دهد يآموزش م را  يدار انهخ دختران  يس وكقه و نـادان اسـت و بـرع   يسـل  ي ب
 يهـا  نـام  ها با دو برادر بـه  آن. ندك ياش را اداره م ر خود خانواده  يقه است و با تداب    ي باسل ياصغر

 بـا  بوداخالقي  فسادگرفتار اصغري همسر خود محمدكامل را كه . نندك يامل ازدواج م  كعاقل و   
راحمـد خـود را در قالـب پـدر     يرسـد نذ  ينظر م به. گرداند زندگي سالم باز مي  بهريعقل و تدب 

ن يـ راحمـد ا  يه نذ كـ اسـت    مشهور .رديگ يش م ي قرار داده و روش موعظه را پ       ي و اصغر  يبركا
  .ردك ها  آنيةزيجهرا  آندخترانش نوشت و   بهيدار  آموزش امورخانهيرمان را برا

                                                           
ـ ش ديشكـ ن احمد شاه، مبلـغ و  يراحمد آن را در جواب امهات المومن  ي نذ 1908درسال   -1  .ت نوشـت يحين مـس ي

  .است  ناروا زدهييها امبراسالم حرفيان تعدد ازدواج پيب خود در بتاكاحمد شاه در 
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منظور اصـالح     به ياصغر.  است  نوشته شده   العروس ةمرآ ةدنبال  قص    به )1872( بنات النعش   
 مختلـف   يهـا  هنـ ي زم  در  را يسنده اطالعـات  ي نو بنات النعش در  . اندازد ي راه م  يتبكو آموزش زنان، م   

  .دهد يار خواننده قرار ميروان در اخت بهداشت جسم و  وي، نجوم، مرتاضيخ، جغرافيمانند تار
ن اسالم  يام د كاح ه بدون توجه به   كنام نصوح است      به يداستان مرد  )1877(النصوحتوبة  

پس از  شود و  ي خوابزده م  ،يماري نقاهت ب  ة دور ي در ط  ي ول ؛رده است كت  يفرزندان خود را ترب   
 ،ن داسـتان ي ايمحور اصل. ت فرزندانش دارديت در قبال تربي بر جبران گذشته و مسئول     يآن سع 

   .ن استي توسط والدي اخالق وينيح دي فرزندان و آموزش صحيركد بر رشد فكيأت
ان، ـقهرمان رم . پردازد يالت آن م  ك تعدد ازدواج مردها و مش     ةمقول به )1885( مبتال   ةفسان در

دهـد   ي پدرش را از دست مكيودك در يو.  است ي مرفه در دهل   يا  پسرخانواده كـال ت ـ مبت يــعني
ازدواج   و با  شدهاش  يور و ع   مغر ي فرد ،ت نادرست يعلت ترب  به. ابدي يط زنانه پرورش م   ي در مح  و

 يات اردو، داسـتان مـرد   يـ رمان ماندگار در ادب   ) 1888( ابن الوقت . شود ي م يدومش دچار معضالت  
. الج دلي درس خوانده است    كوي در   . دربار پادشاهي است   خاندان متمول و وابسته به     ه از كست  ا

. شـود  هاي دولتي مي بنام نوبل، صاحب زمين و منص  بهيسي انگليك تحت نفوذ 1857در آشوب  
 .رديگ ي فاصله م  ي اسالم ةديج از فرهنگ و عق    يتدر  غرب قرار گرفته و به     يها وهير ش يأث تحت ت  يو
ـ يسي دستگاه انگلي ابن الوقت را رانده شده از سو سندهيان، نو ي پا در احتـرام نـزد    ي وسرخورده و ب

 ياريبـس . شود ست هدايت مي  راه را  االسالم دوباره به   تابن الوقت توسط حج   . دهد مردم نشان مي  
د احمـدخان   يالوقت را سرسـ     ابن  شخصيت اول رمان،   رك و طرز ف   يعلت تشابه زندگ    به از منتقدان 

 رمـان   يد احمدخان است و محتو    يالوقت همان سرس   ت ابن يم شخص يريد بپذ يناچار با ه  ب«: اند گفته
 و ي، اجتمـاع  ياسـ ي س ياه هيراحمد در نظر  يد و نذ  ين سرس ي از اتفاق نظر و اختالف نظر ب       يريتصو
 درد احمـد خـان      يد محمـد پـسر سـ      يراحمد در پاسخ اعتراض س    ينذ). 69،  67يبخار( است   ينيد

س كـ  حاال هـر  . ام ردهكوم  كس را مح  ي فرهنگ انگل  انمن فقط مقلد  : ديگو يت م ين شخص يانتخاب ا 
  ). 328، 2، جييحيمحمد(تواند مخاطب را خود بداند  يم

ـ ك است 1857ر مسلمان بعد از  كف روشن ةردن طبق كه   آگا ،ابن الوقت   هدف   در واقع   سه پ
 نهـضت  يدنبـال هـدف اصـل    به. ابدي ي تولد م  ييعلوم و فرهنگ اروپا     با يياـوزش و آشن  ـاز آم 
 و  ير با منافع ملـ    يند و تجمالت را مغا    ك ي م ينيآفر راحمد نقش ي اصالح مردم، نذ   يعني ،گر يعل

 دراثـر نفـوذ      را قـاره   شـبه  ياسـ ي و س  يل فرهنگـ   مقارن با افو   يراحمد فضا ينذ. داند ي م يمذهب
  .ندك يـم ميها ترس يسيانگل

ـ   كـ ر احمد است      يگر نذ يعنوان رمان د  ) 1891 (ياميا ـ      نيه درآن اول  تـصويري   ةبـار ضـمن ارائ
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ن رمـان احـساس و   يـ ا راحمـد در ينذ. اسـت  كيد شـده  أها ت  ازدواج آن   به ،اسفناك از زندگي زنان بيوه    
در شـبه    «.اند  گفته يشناخت  روان ي را گاه  يرد و يك رو يانچه بسا منتقد  . ندك يان م يوه را ب  ي ب ي زن ةيروح
، ياميـ در ا . بـوده اسـت    وه ناپـسند  ين مسلمانان ازدواج زنان ب    ير فرهنگ هندوها، ب   يثأ هند، تحت ت   ةقار
  ).1157، 4 ج،يجالب (»ن فرهنگ غلط داردي بر اصالح ايد، سعيقرآن مج راحمد با استناد بهينذ

صادقه . شود ي گوشزد م  ،يق غرب يطر  به ، عواقب آموزش جديد   ،)1892( صادقهياي  ؤردر  
نظـر   بـه . نـد ك ي مـ  را ردي خرافيل و باورهايه و تحليتدالل اسالم مسائل را تجز  ـا اس ـر ب ـدخت
  .ندك ي را بازگو مگر يالج علكت در ي آموزش وتربيامبودهكن رمان ير احمد در ايرسد نذ يم

  راحمدي نذيها ن رما دري محوريهاموضوع
 ةيـ ان و تجز  يـ  بـا ب   هكـ  قرن نوزدهم است     ةع مختلف جامع  ي وقا ر احمد ينذ يها  رمان ةنيشـيپ

 در  ي و . خـود دارد   ي اسـالم  ةامعـ جـ  ياـ فـض  يمبودهـا ك و   يركـ ف وتهك بر اصالح    ــيـها سع  آن
  و منطق خـود پنـد      ير اسالم كپردازد و طبق تف    ي م يذهبـ و م  يآموزش مسائل اخالق   ش به يها رمان
ـ  سـت گرا گـر عقـل    ير نهـضت علـ    يثأراحمد تحت تـ   ينذ «.رديگ يش م يحت را پ  ينص و  روش  ي ول

ـ  (»دهـد  يرد خود قـرار مـ  ك عمل ي خود را محور اصل    يمان و تقو  يز دارد و ا   يعارفانه ن   يس نـاگ يان
110.(  

 ي بـرا  العـروس ةآمـر  رد. نـد ك ير مـ  يـ خ  ختم به   را يويش سفر دن  يها ، در رمان  راحمدي نذ
ت از يـ ترب  بـر  اودكيأت النصوحتوبة   درو  دارد زنانينيد بر آموزش د  كيأاده ت ت خانو ياساس ترب 

 تعـدد   ةد بـر فلـسف    كيـ أ ت فسانه مبـتال  ؛ در   استالناس   جا آوردن حق   به  و كيودكهمان سرآغاز   
ابـن  ، در   است وهي و حقوق زنان ب    ي مذهب ةردكل  ياصالح طبقه تحص   ياميا در اسالم؛ در   زوجات
  .ندك يا مطرح م ريزدگ  عواقب غربالوقت
 افـق  يختگـ يآمه كـ  يا گونـه  به ،آراست ي مر عصر خود يش را با تصاو   يها قصه ،راحمدينذ

 در تمـام    يه و كـ ن بـود    يراحمد درا يتبحر نذ «. ها بارز است    درآن ي و مسائل زندگ   يد اسالم يد
 كر را تيعيرطبياو عناصر غ. دهد ي هند را ارائه م    ة شبه قار  ة از جامع  ي واقع يريش تصو يها قصه
 در  لكـ در  ). 204 ينيحـس  (»نـد ك يان م يها را ب   ت آن يرامون خود و وضع   ي افراد پ  يزندگ رده و ك

، آداب  يدار  با امور خانـه    يي، آموزش دختران، آشنا   ي دهل ة مانند جامع  ي موضوعات ي و يها رمان
ر و عواقـب  يثأ، تـ ي عـروس و مادرشـوهر، آداب زنـدگ      ةو رسوم ازدواج، ارتباط با اقوام، رابطـ       

 د بـر اجتمـاع بـه   ي علوم جديابير دستي و تاث ي اجتماع ياسياوضاع س   علم، يها تكل، بر سوءجه
را يـ  ز،اسـت  ات نو غرب نبودهير از ادبيثأت يبچندان ز ي او نيها  از قصه يبرخ. ندا شده دهيشكقلم  
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  History of Sandford and Mertonخ سندفورد و مارتنيگرفته از تار ريثأ را تي وبنات النعش
 The Family Intructor را برگرفتـه از رمــان  توبــة النــصوح و Thomas Day يمـاس د از تو

  ).1151، ، هماني؛ جالب415 صادق(  گفته اند Daniel Defoeال دفوياز دان) خانواده ساختار(
 ي مسائل عـاطف   راموني پ اني ب و هرگونه جنس مخالف     از عشق به   يرراحمد ب ي نذ يها رمان

 روهكم  عشق رايو «رايند زك يمف يگونه مسائل را توص نيه اكت  اسياتي مخالف ادبيو. است
 تنهـا  ي نـزد و   يسيـ نو  رمان ؛داند معلم اخالق مي     ويس،ن  از رمان  فراتررا   خودن  يهمچن؛  داند يم

ژه در يـ و ش بـه يهـا  رمان  ازيدر برخ). 19-18عبدالسالم     (» اصالح جامعه است   ي برا يا لهيوس
 شـعر و نثـر   ةمطالعـ   كليم بهةشود؛ عالق يخود دچار افراط م  هدف  دن به   يرس در    النصوح  

شد كـ  يآتـش مـ   را به ي وةتابخانك  و ندك ي قلمداد م  يسيك را ضعف بزرگ   فارسي و اردوي كال   
 ني ا ي از مسائل عاطف   شزيل گر يد دل يشا. پندارد ي م ين اسالم يرا خالف مواز     آن يها تابك رايز

 فرهنـگ مغـول و      يه باعـث نـابود    كدانستند   ي م يشرد و همراهانش عشق را      ي سرس «ه  ك باشد
  ). 1172، همان، يجالب (» هند شده بودندةات در شبه قاريادب

ـ ؛داننـد  ي رمـان مـ  يها يژگيوراحمد را فاقد ي نذيها  قصه انقدت من يرخـب  يـك چ ي هـ ي ول
راحمـد عناصـر رمـان      ي نذ يهـا  اگرچه قـصه  «. اند ردهكب ن يذك را ت  ي و يسينو  رمان يگذار انيبن

و   هنر ي، هماهنگ يان منطق يلحاظ توازن در موضوع، آغاز جذاب، ارتقا، پا         را ندارند و از    ديجد
 يرون دارا يـ ط ب ي متناسـب احـساس مـصنف و محـ         يختگيان و موضوع، آم   ي ب يدست يكمقصد،  

م يوقـار عظـ   (»ردكـ  يگذار هيدر اردو پا را يسينو راحمد رماني نذكدون ش ـ ب يضعف است ول  
بعـدها  .  هند ترجمه شدندة شبه قاريها گر زباني و ديسيزبان انگل   به شيها  از رمان  يبرخ). 62
  المقال وئةيه ، اليصورت الخ يم آبادي، شادعظمجالس النساء يراحمد، موالناحاليد از نذ يتقل به
  .ند را نوشتدي خورشةفسانن احمد يالد  و نواب افضلمالكة اليحل

  يپرداز تيشخص
ت زن  ي شخـص  ،ياصـغر  .ستنديـ ا و جـامع ن    يـ مـد پو  راحي نذ يهـا  رمـان  يها تيشخص رشتيب

 يرفـ خـود معـ  ةو بـه زنـان جامعـ   ـ الگـ  يكعنوان    را به  ير احمد و  ينذ. است راحمديذـمطلوب ن 
موضـوع رمـان    ه  كـ اوسـت   ت  ي نداشته و تحول شخـص     يا شهيلكت  يـوقت شخص ـال نــاب. ندك يـم
ت ي بـا نوبـل شخـص      ينينـش  احت؛ هـم  يخ است و اهل مطالعه و سـ       ي تار ةفتيابتدا ش   از ي و شود؛ يم

ق يـ دق امـل و كف يالبتـه توصـ  . نـد ك ي ميروي پي غرب ةويه از ش  كند  ك ي را دچار تزلزل م    ي و يمذهب
 يهـا   زن برجـسته رمـان     يهـا  تيشخـص . ن اسـت  يراحمـد قابـل تحـس     ي نذ يها از سـو    تيشخص
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ـ يو «. اسـت يبررسـ  ز قابـل نقـد و  يـ هـا ن  آن ان رخدادها و امور مربـوط بـه      يراحمد و ب  ينذ  ني اول
ف يت و وظـا   ي مـسئول  ي و يد و بـرا   يشكـ ر  يتـصو   زن را بـه    يه بعد اجتمـاع   ك است   ييسرا داستان
ـ  (»ش قـرار داد يهـا   موضـوع رمـان  ي را از بعد اجتمـاع     مقام زن   يو. ندك يمن  يي تع ياجتماع س يان

  ). 87 -86 يناگ
 در   مثـال  يبـرا . اوست ديه مؤ كلف است   ؤ م يي روشنگر خردگرا  ها قهرمان بودن نام    يبامسم
 د بـه  يـ مق: هاست، حجـت االسـالم     س و فرصت طلب   ي انگل ي از غالم  يالوقت سمبل  ابن: ابن الوقت 

 يشه بـرا  يـ ه هم كـ مستخدم نوبل   : ، جان نثار  ي و فارس  ي عرب يها به زبان ام اسالم، مبلغ و عالم      كاح
فـسانه   در   يرتقـ ي، م  النصوح توبة، نصوح در    مرآة العروس ش در   ي آماده است؛ دوراند   ي و ينثار جان
ـ  يگـاه  .گرندي د يها نمونه  از  صادقه يايؤر و صادقه در     يامياگم در   ي ب ي، آزاد تالمب مد ـر احـ  يذـ ن
 و الوقت ابنالم در ـ االست چون حجييها تي خود در قالب شخص     ي اسالم اتيح نظر ي توض يراـب
ـ  ي نذينجـا هـدف اصـالح     يا در .شود ي ظاهر م  فسانه مبتال  در  مبتال ي عمو يرمتقيم ش از يراحمـد ب
  :الوقت االسالم به ابن  نمونه خطاب حجتيبرا. شود ينه ميمادش نيپ

ت يحاضر انسان صـالح  عصر ه دركن درست است يا. راه  يم و تو فرض   يگو يقت را م  يمن حق «
 بـازهم  ؛نـد كتمام عمر خود را هـم صـرف دانـش    اگر . شرفت استيدرحال پو خود را توسعه داده   

  ).234راحمد ينذ (»ست ايادياختراع و خلق فرق زدر ه ك خاطر بسپار به.  استي نسبيمعلومات و

  ي فنيها يژگيو
 ژهيـ و ، زبان زنانه بـه    ي دهل ة زبان روزمره و محاور    ،راحمدي نذ يها  در رمان  يشاخص زبان 

از « . زبـان اسـت    ةننـد كن  يـي ت تع يزان سـواد شخـص    يـ  نوع و م   يدر نظر و  . سواد است  يزنان ب 
غ يـ  تبل يسنده بـرا  ياضطراب نو  توان به  يراحمد، م ي نذ يها ها در رمان    بلند قهرمان  يها يسخنران

 ي و خداپرسـت يدار نيـ  خـود و د   ة اصالح جامع  يه از نگارش رمان برا    ك يو. برد ي پ يد و يعقا
راحمـد  ينذ). 161،160 د عبداهللايس (»شود يان ميگو، واعظ نما شتر از قصه  ي ب ؛رده است كه  داستفا

، ي فارسـ يهـا  هـا، عبـارات و مثـل     واژه او.انندد ي اردو م يداستان نثر  در يسينو المهكرا موجد م  
هـا،   جا از محاوره ي استفاده بيگاه البته ؛رده استكرت استفاده ـثك  را به يسي انگل يگاه  و يعرب

 يهـا  وب رماني را از ع  كيك ر يها  واژه يريارگك به  و يسي انگل يها ش از اندازه از واژه    ي ب ةاستفاد
  )377ن ياعجاز حس(راحمد برشمرده است ينذ

  بـه ياديـ  زةراحمد عالقينذ«.  اوست يها يژگيو گريبه از د  ي و مطا  ي شوخ ه،ياستعاره، تشب 
). 413 صـادق  (» احاطـه دارد   ي و يهـا   بلندش، طنز بـر داسـتان      يها باوجود خطبه . به دارد يمطا
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 راحمد بـر ي زبان نذيلكطور   به؛ندك ي بودن متن را برطرف مك و خشينواختيك،  يژگيون  يهم
 »و طنـز  بـه   ي، مطا يحي، توضـ  ي، زبان اسـتدالل   يا زبان ساده محاوره   «:شود يم پنج صفت خالصه  

  ).1177، همان، يجالب(

  م شرريعبدالحل
  به  با نفوذ در دربار اود     يا و در خانواده  نك ل م در 1860/ ق  .ه1276م شرر در سال     يعبدالحل

 را فراگرفـت و در ث و منطق يات، حديآن زمان مانند ادب لو و علوم متداي، عربيفارس. ا آمديدن
اودهــ  «رد و با بخـش خبـر    كدا  يخ پ ي و تار  يسينثرنو ش به ي گرا ياوان جوان  از. شد ها متبحر  آن

در  .نوشـت  يمقاله م »ب االخالقيتهذ« مثل ييها هي نشريبرا پس از آن . ردك ي م يارك هم »اخبار
شرر .  فراگرفت  و فرانسه را   يسي ، زبان انگل   )م1895سال  (  خود در اروپا      ساله يكمدت اقامت   

 را راه انـداخت     »اتحاد « و »مهذب«،  »دلگداز«،  »محشر«ه از جمله    يش هشت نشر  يطول زندگ  در
هـا    و مـسلمان  وهااتحاد هنـد   برشرفت هندوستان   ي پ ي برا شرر«. تاب نوشت كست  يو حدود دو  

 در بعـد   بـه 1904شه از سال ين انديا.  اوستةشين انديانگر هم ي ب » اتحاد«ه  ينشر. ردك يد م كيأت
 در سـال   . شـرر بـود    تخلصش در شـعر   ). 596-2،595 ، ج  ييحي(» شود يده م يز د يش ن يها رمان

راحمـد جهـت    يرفت و همراه نذ    يشمار م   به  گر ي نهضت عل  ي از اعضا  يو .درگذشتم  1926
 ةنوشـت   1يش نندج يدرگ  رمان .م1886در سال    شرر. ردكسب مهارت   ك يسينو اصالح در رمان  

محمـد   .ردكـ زبان اردو ترجمـه       به ي از زبان بنگال    داشت يخي تار يه محتو ك را   يم چندرج كبن
رده اسـت و تحـت   ك را هم مطالعه   يم چترج كگر بن ي د يها  ناول يه و كن باور است    يا ر بر كشا
 را Scott 2ات كوالتـر اسـ   سـر  يهـا  رمـان او  ).23(است  ز قرار گرفتهي آنها نيكنكو ت  ركر ف يثأت

زه ين انگ يا خت و با  ي شرر را برانگ   ي مذهب  عرق اتك اس Talisman 3طلسم     رمان    و ردكمطالعه  
ن يـ  ا ان منتقد شتريب . اردوست را نوشت   يخين رمان تار  يه اول ك) 1888 (ز ورجنا ي العز كملرمان  

خ ي رمان را در دوموضوع تار     30ش از   يبعد ازآن شرر ب   . اند ات گفته كرمان را در جواب رمان اس     
  . نوشتيو اجتماع

                                                           
 يات بنگـال يـ ادب در  باشدي م راجپوت و پتان  دو قوم    تصادم   برشاه است؛ كه مرتبط به زمان ا    ك رمان   نيموضوع ا  -1

  افتي ييشهرت بسزا
   استردهكم يخ انگلستان  ترسي را درتاري خود ابعاد مختلف زندگيها ات در رومان كاس -2
 و مسلمان هـا اهانـت    بهاتفاقات آن ،  پرداختن به ن  يه درح ك است   يبين جنگ صل  ي سوم موضوعات در كرمان اس  -3
  ت پرداخته استيحين مسييج آيترو به
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   شرريها  رمانيمعرف
ارتـش   ن، رهبر يالد  سلطان صالح  ،م شام كن، پسرحا يرنورالدي العز كمل: ز ورجنا يالعز كلم
 شاه  ة مبارزاتش با ورجنا خواهرزاد    يدر ط . ندك يها مبارزه م   يسيه با ارتش انگل   كهاست   مسلمان

هم  شود و با   ي  قرار گرفته مسلمان م     ي و يها ير دالور يثأشود و ورجنا تحت ت     يچارد آشنا م  ير
ـ    يـ ا«. ز است ي عز يها يور داستان دال  يــمحور اصل . نندك ي م ازدواج ظـاهر داسـتان     هن رمـان ب

 ين اسـالم و سـورماها     ي مجاهـد  يهـا  هكـ قت داسـتان معر   ياما درحق ؛  ز و ورجنا است   يالعز كمل
رجنـا شـرر را بـرآن        و زيـ العز كشهرت مل  ).22 ي، مقدمه منگلور  1964 شرر، (» است يحيمس

ـ  ي ديهـا  ه رمانكداشت   hasan and Anjeleena  انجلينـا  و حـسن : سديـ خ بنويوع تـار گـر از ن
جنـگ حـسن    نيـ ان ايـ در جر.  اسـت .م1472ه در سـال  يها با روسـ   كان جنگ تر  يجر)1889(

گر يديكـ   بـه  ،سـت  ا يه پدرش مسلمان و مادرش روس     ك ي روس ةنا شهزاد ينجلا و   كيقهرمان تر 
  .نندك ي نقش ميفاين داستان اي هم در ايراني ايها عهيش. شوند يعالقمند م

داسـتان از   . الت سـند اسـت    ي در ا  يت اوضاع خاندان انصار   ياكح ؛)1890ا( منصور موهنا 
 يهـا   آن جنـگ   يمحور اصل . شود يهندوستان شروع م    به ي محمود غزنو  ة با حمل  .ق 395سال  

دادن محمـود    داسـتان را جهـت مثبـت جلـوه         نيـ شرر ا .  است يري با راجا اجم   يمحمود غزنو 
 تنهـا  منـصور موهنـا  .  آن اسـت ي چاشـن يمـسائل عـاطف   . ر درآورده است  يحر ت ةرشت  به يغزنو

  .است خ شبه قاره شرري تاربرگرفته ازداستان 
هـا   ومت مـسلمان كا، زمان حيدر شهر تولدو اسپان )Flora Florinda)1896  ندايفلورا فلور

ه كـ است  مشهور ي دربارة خانواديك داستان مربوط به. ان داردي جر ي قمر يدر قرن سوم هجر   
فلورا با .  دارند )فلورا( اد و زهره  ي ز يها نام فرزند به  ها دو  آن.  است يحيپدر مسلمان و مادر مس    

. شـود  يـاد مـ  ي ز يدگين باعث رنج  ياه  ك درآمده   يحين مس ير د يثأسا تحت ت  يلك  مادرش و  يسع
 و بـه  شـوند  يعشق هـم گرفتـار مـ    س بهيوالجي و  يردن فلورا، و  ك يحي تالش بر مس   يــدر ط 
ـ  يـ بـا د   برد و  ي م يس پ يوالجي كت ناپا ين  فلورا به  سرانجام. نندك يانسه فرار م  فر  يحرمتـ  يدن ب

و نبـرد بـا    زد  يـ خ ي برم  خواهرش يجو و جست بهاد  يز .شود ي م گردانيرو يحين مس ي از د  ،زنان
ن يتـوه اتهـام     فلورا به  ،خيدر اصل تار  «. شود يفلورا دوباره مسلمان م   . ندك يرا آغاز م  س  يوالجي
  .)51ركمحمد شا(» شود يمرگ م وم بهك مح،قدسات اسالمم به

 و ي طـرز زنـدگ  ةبخـش اول در بردارنـد  .  دو بخش مرتبط استي دارا )1898 (ام عرب يا
 . آن زمان است   ي و اجتماع  ياسيف اوضاع س  يت و توص  يدر دوران جاهل   ي و رزم  ي فرهنگ آداب

 در. پـردازد  يت اعـراب مـ    ي وضع يامبر جهت بهبود  ي پ ةوقف ي ب يها تالش در بخش دوم شرر به    
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  .پردازد يز ميران ني اوتاه دربارةك ي شرحبه ن بخش شرريا
فرقـه   داسـتان مربـوط بـه     .  از آثار ماندگار در رمان اردوسـت       يكي )1899( نيفردوس بر 

 ،نيفـردوس بـر   ةسنديـ بـاور نو   بههك قمري است  پنجم وششميها سده در    يا اسماعيليه  هيباطن
 را ينـ يت بزرگـان د يردن شخصكب دادن نوجوانان و خدشه دار  يفرن فرقه قصد    ي ا يها ردهكسر

قهرمانان داستان  . ن است يان، از شهر آمل تا شهر قزو      ريا رمان در  ني ا يياي جغراف راهبرد. داشتند
م دارند بعد   يرده و تصم  ك خود فرار  ةه از خان  ك ندو زمرد ) اهل آمل (ن  ي حس يها نام دو دلداده به  

دنبـال قبـر     كه زمرد بـه    در دشت طالقان درحالي   . نندكهم ازدواج    باآوردن اعمال حج     اـج از به 
هـوش   ن بـه  يحـس . شـوند   هردو بيهوش مي   ييايرو ييفضا ةا مشاهد ـي است، ب  ــبرادرش موس 

 يخ علـ يدار شـ يـ د  كتبي از زمـرد، بـه    يغامي پ يپ ، در نيحس! د شده است  ي اما زمرد ناپد   ،آيد مي
 يد و ي مر  و  قرارگرفته ير وجود يثأ تحت ت  ي و .رود  مي ،ه است ي مهم باطن  يه از اعضا  ك يوجود

 عموي خود موالنـا نجـم       يدستور وجود  دار با زمرد؛ به   ي د ةوعد ن شدن به  يب با خوش . شود يم
 از يا افـت نامـه  يبـا در . رساند يقتل م  وقت نصربن احمد را بهيشواي وسپس پيشاپورين ن يالد

حملـه     المـوت عةقل  به، وي هالكوخان بلغان خاتون و برادريهمدست با يسفارش و  به  و زمرد
ه زمرد  كبوده   هي باطن يبهشت ساختگ ،  نيبر  فردوس واقع در. ندك يه را نابود م   ي باطن ةكرده و فرق  

ردن هرگونـه سـوء     كـ برطـرف   : ن ناول وجـود دارد    يسه هدف در ا   .  بوده است  يآنجا زندان  در
ع يقـت وقـا   ي؛ نـشان دادن حق    انـد   متعـدد بـوده    يهـا  ه مسبب آن فرقه   كن اسالم   ي د ةدربارتفاهم  

 ةه تـراوش قـو  كـ  يات عشق ياك ح يده بودند و افزودن چاشن    يه مردم خالف آن را شن     ك يخيتار
  قالـب رمـان را بـه       ين الگـو  ي، شـرر بهتـر    نيردوس بر ـفن  ـوشتـبا ن  «.بوده است  ل شرر ــيتخ

  ).120 وسف سرمستي (»رائه داداستم ي قرن بيها سينو رمان
 يس و هانريگننير. ان دارديت در اروپا جر يحين مس ي د ير فضا ، د )ء1900( نيمقدس نازن 

 يش فرانـسو يشكـ لزازس  پدر. گر را در خفا دوست دارنديه همدك اند  سرشتك پا يحيدو مس 
 ت همراه خود به   يم و ترب  يت تعل ين را به   او يب خانواده و  يبندد و پس از فر     يس دل م  ينگنير به

س ينگنـ يدن ر يشكـ دام    بـه  ي لزازس را برا   يها و نقشه ند  ك يب م ي آنها را تعق   ينراه. برد يسفرم
 ي، در داستان تنـوع    ينام عل  با به ي ز  و  شجاع يت مسلمان يبا آمدن شخص  . ندـك يــآب م  برنقش  
رسـد   ينظـر مـ    بـه . ندك ي ازدواج م  يبندد و سرانجام با و     ي دل م  يعل س به ينگنير. زند يموج م 

 بر خوب و مثبت جلـوه       ي؛ سع يحيمسو   مسلمان   يها تياس بر شخص  يشرر در طول رمان با ق     
س تا فرانسه هرشهر را همـراه       يان سفر قافله از انگل    يشرر در جر  .  دارد ي چون عل  ي مسلمان نداد

  .اند  اردو گفتهييها مقدس نازنين را اولين رمان جنا يبرخ .ندك يف مي توصيخياطالعات تار
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 را  يبي صـل  يها  جنگ رانارزاك،  ان دارد يه در شهرموصل بغداد جر    ك )1904( هكن مل يشوق
 در.  داردانيحي مـس يهـا  ردن ضـعف كـ  بر خاطرنشان  يسع زين داستان ن  يا شرر در . ندك يان م يب

س و  يقـ . نـد ك يا را در قالب رمان بازگو م      ي فتوحات مسلمانان دراسپان   روند )1906 (فتح اندلس 
ت يشخص ة شرر در ارائ   .ح است يس بن صر  ي ق ،س عرب ي مشهور ق  يداستان عشق ) ء1908( يلنب
ر يتصو  بهيخوب ل عرب را به   ي قبا ي زندگ ةقيس تبحر خود را نشان داده و آداب و رسوم، طر          يق
ن يالـد  اثيـ وه و فتوحـات غ كـ روزي فةخ منطقـ ي تار ةنندكبازگو) 1908( كمل ماه و . ده است يشك
 يختگـ يه بـا آم   كـ  هنـد اسـت      ةدر شـبه قـار    ) 602 يمتوف (ين غور يالد و شهاب  )589 يمتوف(

 و  ياسـ ياوضـاع س  ) 1913( زوال بغـداد   .پـردازد  ي مـ  يمسائل عاطف  خ به ير از تار  شتي ب ياحساس
ان يـ  را بي سـن يهـا  ن فرقـه ي بيها  و اختالفيعه و سن  ي ش يها يريژه درگ يوه   بغداد، ب  ياجتماع

اسـت   يرأ  سـست يه مـرد كـ  بغـداد را  ةفيخل، ه شرركن است ين رمان ا  ي مهم درا  ةتكن .ندك يم
زمـان   ه در كـ ن رمان، آن بـود      ي نوشتن ا  يهدف اصل « .ديگو يعه م ي را ش  يمدبر و  ري و وز  ،يسن

ن قـدم را    يـ  اصـالح آن ا    ياوج خود بود و شـرر بـرا        نو در ك در ل  يعه و سن  ياختالفات ش ،  شرر
  .)346يفاطم(» ناربگذارندك را يها تعصبات مذهب برداشت تا مسلمان

 نگاشـته   يالدي مـ  اساس افول فرهنگ و تمـدن روم در قـرن پـنجم            بر) 1913 (يبرك ال 
قلـم   ات بـه  ييـ  با جز   را ي و فرهنگ  ي، مذهب ي و اجتماع  ياسي از اوضاع س   يريشرر تصو . است شده
 .ن رمـان مـورد اسـتقبال مـردم قرارگرفـت     ـي ا،يــخي تار يسبب پردازش خوب فضا    به .شدك يم

 ي قمـر  يفرانـسه در قـرن دوم هجـر        رب بـه  ــ ع يها رفات مسلمان ــتص ؛ به )1915 (مفتوح فاتح 
 در   حـق  يايجو. ان دارد يها جر  ومت مغول ك هند درعصر ح   يدر فضا ) 1925( نا بازار يم. پردازد يم

رم تـا فـتح شـام       كامبر ا ي از زمان مبعوث شدن پ     يخي؛ داستان تار  )1921،  1919،  1917(ت  مسه قس 
ـ ؛  م1910 فلپانا؛  م1896د و حالوه  يز .ر است كدست ابوب  به  نيلعبـت چـ   ؛  18-1917 ي خرمـ  كباب

 يهـا  گـر رمـان   يد م از 1924 )يكـي وه ن يـ م (پهل اك يكين؛  1923 طاهرهم؛  1920  مصر زهيعز؛  1919
  .ندشرر

) 1886 -1884 ( دلچـسپ جمله؛  از:  نوشته است  يشرر ده رمان با موضوع مسائل اجتماع      
 بـر   يبعـد سـع    دهنـد و   ي را برباد مـ    يه ارث پدر  كنوست  ك خانواده معزز در ل    يكاوج و افول    

الج كـ  اصـغر، عبـاس و صـفدر در          يها سه پسر به نام   ) 1886 -1884( شكدل. جبران آن دارند  
  . شوند ي با محبوب خود مي عاطفروابط ريدرگ و هرسه اند لي گر مشغول تحصيعل

ازدواج ( ي شـاد كـي صـادق  و آغـا  ) 1901 ()بت بدرالنـساء يمـص  (بتي مص كيبدر النساء   
  . آن زمان استيها مخالفت با حجاب مرسوم مسلمان ؛)1908) (آغاصادق
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 نوشته شده   ي و اوضاع نواب رام پور، حامد عل       ي بر زندگ  يمبتن) 1914( اسرار دربار حرام  
) 1915 ( محبـت  كخوفنـا . اوسـت  مـرتبط بـا      يهـا   ناگفته ينجا در صدد افشا   يا شرر در  .است
 ب دان دلهـن   يـ غ: )1905 (وسـف و نجمـه    ي،  شـود  يمـ  انيـ ع شوهرش ب  ي مط امالًك ي زن يزندگ

 رند، شـر ي بـا مـضمون اجتمـاع   يهـا  رمانگر يد  از):1923 (اهرهط؛  )1911(): گو بيعروس غ (
بـه دور از    هـا    هـاي آن    موفق نبودنـد و جريـان      يخي تار يها  شرر مانند رمان   ي اجتماع يها رمان
  .اند تيقت و واقعيحق

   شرريها  در رماني محوريها موضوع
 هـدف   ياسـتا ن نگـاه را در ر     يـ  ا ي ول ،خ دارد يتار  به ي خود نگاه  يها  رمان شتريبشرر در   

 خـود تغييـر     ة سليق بنابر تاريخي را    يرخدادها ي و ي گاه ين رو ي از ا  .پردازد ي خود م  ياصالح
ه كـ نـد   ك ي اشاره م  يمسائل ت به يحين مس يه د يمغرضانه عل   متعدد يدر جاها  و همچنين    دهد مي

:  نمونـه  يبرا .است  شده ان منتقد ي از سو  ييها يريگ  سبب خرده  ياستكن  ي ا .سقم آن بارز است   
ز يـ  العزك ملـ يه پـسر بـزرگ و  كـ  ين گفتـه؛ درحـال  يالد ز را پسر بزرگ صالح    ي العز ك مل يو«

ه كـ  آمـده اسـت      كماه ملـ  در  ). 51 -49،  يمنگلور، مقدمه   1964شرر، (»ثمان بود ـح ع ــابوالفت
شته ــ كم بلـخ    كن قمـاچ حـا    يالد ء و عال  يدست عامالن محمد غور    م هرات، به  ك حا ،نيالد تاج
، ينيحـس (» ات بـوده اسـت  يد حي در قيلدز بعد از محمد غورين  يالد تاج «هك يشود؛ در حال   يم
 بـه ه كـ شديد مخـالف اسـالم اسـت     فلورا در تاريخ واقعي مسيحي تندگرا و     ). 314،  1 نويسپا

 شود مسلمان مي  كه فلوراي داستان شرر     درحالي ،رسد قتل مي  پيامبر به  ش به يسبب سخن ناروا  
) 60 ،61.(  

. دهـد  ير قـرار مـ  يثأخواننده را تحت تـ  هكاست  شرر  يها رمان يعام همگ  يژگيجان و يه
ان ي با ب   و ندك يها استفاده م    مسلمان يداري و ب  ،جاد جوش و خروش   ي ا يبراجان  ي از عنصر ه   يو
ن در اردو   ينـو خ  يپدر تار  شرر به . خواند يفرا م نده  يساختن آ  خواننده را به  ،   گذشته يدادهايرو

  ). 361 صادق(ملقب شده است 
 زنـان  ي زندگژهيو  به،نوكنگ و تمدن ل از فرهيا دهر زنيتصو ،ي اجتماع يها ر رمان شرر د 

 ةفتـ يمعموال مرد مسلمان فر    .ند شرر يها  مهم رمان  يها يژگي از و  ي عشق روابط .دهد ارائه مي را  
  . گروند ياسالم م ها به انتها محبوب شود و در يهندو م اي يحيزن مس
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  يپرداز تيشخص
 يهـا  تيشخص .  دارند يطبع هندوستان   است و  ي شرر اسالم  يها انرم ها در  تينام شخص 
هـا در    مقاومت و مبارزه آن    ،يورالمان، د ي، ا يگشيپ ، عاشق ييباي سمبل ز  ي و يها مثبت در رمان  

 ي منفـ يهـا  تيرر از شخـص  ـه شـ  كـ آنجـا   .  مسلمانش يها وطن  هم ي برا ييد و الگو  ان راه اسالم 
ـ   ند؛ تبحر و نقش   ك يجهت اصالح استفاده م    ن يبهتـر . شـود  ي، مـسلم مـ    ي و ة اصالحگر مدبران

در اصل شرر با ايـن      .  است نيفردوس بر پررنگ   شيخ علي وجودي شخصيت منفي و       آن ةنمون
ن ي و مانـدگارتر   نيتر از مشهور  يخ وجود يش. دهد هاي فرقه باطنيه را نشان مي      شخصيت پليدي 

وهش قابل توجه   ك و ش  ، عالم بودن  يدار نيد  به ي و يظاهرساز.  اردوست ي رمان يها تيشخص
توانند افـراد    ي خود م  ين و با ظاهرساز   ينام د  ن اشخاص به  يه ا كند  ك ي شرر خاطرنشان م   .است

 ولـي حقيـر اسـت و        ،حسين شخـصيت منفـي نيـست      . نندكرا اغفال   وح  ـل ان ساده ــمياسست  
 ي شـجاعت را در و     ،د وصال زمـرد   يام عشق به .  است ي افراط يقدرت تفكر ندارد و درهر عمل     

 در يپـرداز  تي شرر با نوع شخصع در مجموي ول،ن قهرمان رمان است   ي به ظاهر حس   .انديرو يم
  .دهد ياراده نشان م ي او را ب،يو

ه نقـش   كـ دهد   ير م كها تذ  آن ند و به  ك ي زنان را مطرح م    ،نيشي پ يها ز خالف قصه  يشرر ن 
 شـرر   يهـا  مـان ت ر ين شخـص  يتر يه قو كقهرمان زن داستان     زمرد   ،نيفردوس بر در  . اند نيآفر

ت بلغـان خـاتون     يشخص. ق است يسمبل استقالل و مدبر ال     ،نيس حس كعبرشود؛   يمحسوب م 
 ةه قتل عـام فرقـ     ك يزمان. بت و شجاعت مردانه دارد    ي ه هكاست   ي زن يو .هم قابل توجه است   

ن يـ  تـضاد هـم در ا      يگـاه  .شـود  ي نمـ  يونه احـساس  ـگـ  چير هـ  ي اسـ  ،ندك يه را مشاهده م   يباطن
 مثـل   انـد  هاي شرر جايي كه داراي بعـد مـاورائي         هاي رمان   قهرمان « .شود يمده  يها د  تيشخص

تنهـا رمـان   . رسند كنند و جايي كه بعد دلداده را دارند انسان معمولي به نظر مي   فرشته ظهور مي  
 ونتـضاد در  ). 8  مقدمـه وقـار عظـيم،      ،1995 شـرر،  (»سـت مبراايـن ضـعف       از برين فردوس
زني    مقدس نازنين    در   ، نمونه يرد؛ برا يگ ي شرر پ  يها وان در رمان  ت يگر م ينوع د   را از  يتيشخص

حتـي  .ها گفتگـو دارد    راحتي در بين مردها رفت و آمد و با آن          كند و به   مرد مي  خود را مبدل به   
ن مـسائل   يا. شود ي نم يحاملگاست تا وقت زايمانش كسي متوجه اين         كه اين زن باردار    زماني

ه سلطنت خود ك احمد بن طولون است  ،م مصر كن حا يهمچن. ندك يم دور   ييگرا واقعرمان را از    
ت ي شخـص يك را مانند ي شرر وي ول،ن گسترانده بودي، عراق و فلسط   )يفعل هيسور( را تا شام    

ران، عربستان،  يه از ا  ك يخي تار يها تيشناخت شرر ازشخص   «.ندك ي در داستان مطرح م    يمعمول
  ).138 رمستس (» بوده استكر اندايرده است؛ بسكره انتخاب يا و غياسپان
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  ي فنيها يژگيو
دان يـ عت، م يف طب يتوص در.  خاص دارد  يها وحوادث توجه    وصف صحنه  ييبايز شرر به 

ان يـ ب .نـد ك يات داسـتان را دنبـال مـ   يـ  بـا جزئ  ،ها يورالها و د   تينات شخص كجنگ، رفتار و س   
  :»ز ورجناي العزكمل«دان جنگ در يعت مي از طبيا صحنه
م ينـس . ديدرخـش  يهـا مـ    يحي مس ي جنگ يها الهكها و     مسلمان يها  عمامه يونورآفتاب ر «

 ي بلنـد و دامـن عباهـا   يهـا  شيـ داد؛ و ر   يآن درخشش مـ     به ي موج ،م خود يز با وزش مال   ييپا
د داشـت   ره برخو كج ع ين وزش با آب خل    ي دورتر هم  يمك .برد يطرف غرب م   ها را به   مسلمان

طـرف    بـراق بـه    يها رـي براق و شمش   يها زهين. ..شد يآن باعث تالطم م     خود در  يها انكو با ت  
  ).172 ،1964شرر،  (»ندك ي ميدان جنگ را مرزبندي مبشمال و جنو

 ي و يهـا  ثر رمان كا.  جاهل صدر اسالم تبحر دارد     يها  عرب يها يژگيوف  يشرر در توص  
 يهـا  نينش مهي خ يگستان و طرز زندگ   يف ر ين رو، توص  يهم از .ان دارد ي جر ي عرب يز در فضا  ين
هايش با واقعيـت تطـابق     رمانيها  صحنهياگرچه گاه. شود يده مي د وفور ها به  گستان در آن  ير

خ ي آداب و رسـوم و تـار       نـه يزم در   يق و يـ ق دق يـ علت آن هـم عـدم مطالعـه و تحق         ه  ك ندارند
دهـد و از      اطراف قلعه موصل را ارائه مي      ةمنظر» شوقين ملكه «در  . است  بوده گري د يها نيسرزم

شـرر  «. كه در اكتبر درآنجا سرما وجود نـدارد         درحالي ،گويد ها مي  زمستان وخنكي شب  سرماي  
ـ     را با  فنه هدف و    ك را داشت    يين توانا يا دن افـول ملـت مـسلمان     يـ د  بـا  يو. ش بـرد  يهـم پ

رار كـ گذشـته، ت   ها به  ها را با رجوع آن      داشت مسلمان  ي خود سع  يها عصرخود، با نوشتن رمان   
 اصـالح گذشـته و      يها را بـرا     و آن  د آورد يپدها جوش وخروش     آنم گذشته، در  يخاطرات عظ 
   ).342، 227 يفاطم (»شرفت سوق دهديپ حال خود به

ت، هـر   يزبان هر قشر، هرنـوع شخـص       . است ي شرر قو  يها  در رمان  ينگار المهكزبان و م  
ـ     ها و محل اسـتفاده از آن        واژه و ي مذهب ي علما يتگوـرز گف ـطـشه و   ينـوع پ  ـ ه  هـا را ب  يـخوب

 يـك  رمانت ييهـا   با بار ترس و در صحنه      ييها  واژه كمك هوحشت ب   پر يها در صحنه . شناسد يم
 ات نثـر  يـ ز ادب يـ شـرر ن   «.دهد ير قرار م  يثأف خواننده را تحت ت    ي نرم و لط   يها با استفاده از واژه   

. »م اسـت  كات نثـر اردو حـا     يـ ادب  هنـوز هـم بـر      يزبـان و  . ردكـ د آشـنا    يـ  جد ياردو را با زبان   
 ين فـرد  ي اول  وي .اند نوشته شده  نوكح ل ي شرر با زبان فص    يجتماع ا يها انــرم). 340ه،نيسكس(

 يهـا   رمـان  يد از و  يـ تقل بـه  و) 75م  يوقار عظـ  (رد  كاردو اجرا    ر را د  يسينو  رمان فنه  ك است
ب، يـ طب خان يم محمدعل كي از ح  و عباسه  جعفر: اند مانند  ار در زبان اردو نوشته شده     ي بس يخيتار
  . از موهن الل فهمخانه يپر؛ يويول دي، از خضرخان د)ليمارن( پا سانكل ين
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  رتن نات سرشار
 1847ا يـ 1846 در سال يريشمكسرشار در خاندان متشخص     پندت رتن نات متخلص به    

س يتـدر   را فراگرفـت و بعـدها بـه        يسي و انگل  ي، فارس ي اردو عرب  يها سرشار زبان  .ا آمد ين د به
در سـال  . ديرسـ  يچـاپ مـ     بـه  »اودهـ پنج « و   »يريشمكسله  مرا« در   ي و يها مقاله. مشغول شد 

  بـه ،ها بود يسيفات انگليلأ از تيريگ ه بهرهك يشناس ني درموضوع زمي و يشمس الضح . م1879
ن ي در همـ   ي و فـسانه آزاد  .  شـد  »اودهــ اخبـار   «ر  يسـردب . م1887در سال   . زبان اردو چاپ شد   

 جلـد از    4ربعـدها د  . ديرسـ  يچاپ مـ    به 1879 -1878دار از سال     ل داستان دنباله  كش ه به ينشر
در  .م1903در سـال   . شد يآن استقبال خوب   د و از  يچاپ رس  به1886 -1885 تا   1880 يها سال
 ه و ن ترجمـ  يچنـد از او   ). 381 -378 نياعجازحـس ؛  61-54 ينقـو (ا رفـت    يـ دن  از در آبـاد  يح
ترجمه  ؛)نوكل/ 1888(  سرو اعمال نامه  :جمله از؛   مانده است  اردو  به يسيفات مهم از انگل   يلأت

Resia >ــ ــل>هي روس ــس از دون ــ؛زنيكم  وال ــهةمـترج ــا  نام ــرنيه  Letter from  الرد دف

Highlatitude )1888 /ــوكل ــين  يو .)ن ــانهمچن ــا از رم ــ انگليپردازه ــارلز  ،يسي ــد چ  مانن
 ).288، 66-61ينقو(. است ر گرفتهيثأ تAndre Thikre رهيكت  آندره و Charles Dickenseنزيكد

   سرشاريها  رمانيعرفم
، )شوركنول  / 1890( هساركريس؛  )1886) (دي جد ةفسان( جام سرشار  فسانه آزاد،    افزون بر 

  دلهـن  يڑ ،  ) رم دم كـ ( رم دهـم  ك مشهور سرشار و     يها رمانگر  يداز  ) نوكل/ 1893 (يامنك
و ) هپرنـد  نـوع  يكآواز (هان ك يپ، )مالحظه يبطوفان ( يزي تمے طوفان، ) شده نابودعروس  (

  . اند ي ويها گر رماني از دهشو
نـو توسـط    كتمـدن ل   وول جامعـه    ـــ  و اف  ييگـو  ادف بـا اوج داسـتان     ـان سرشار مـص   ـزم

 را در  نـو ك ل يزنـدگ  امعه و ـ ج ، اردو است  يسينو انـروان رم ـشيه از پ  كسرشار  . هاست يسيانگل
ن گـواه تبحـر     ي بهتـر  د آزا ةفـسان رمان  . رده است كم  يترس عوام تا دربار   و  از بازار  ،ابعاد مختلف 

، ثروتمنـد  ي نظامة جوان آراستيو.  قصه استيت اصليآزاد شخص . استييگو سرشار در قصه 
ط حـسن   يجاآوردن شـرا    به يآزاد برا . باگراستيزرده، مسلط بر چند زبان و شاعر        كل  يو تحص 
 ي و ،شـود  يروز مـ  يـ آخـر پ   جنگد و در   يها م  ه با روس  كي تر ير اسالم ك ازدواج در لش   يآرا برا 
گـر   بازتـاب  ، متفـاوت  يها تي شخص ووسته  يهم پ   به يها ه داستان كشود   ي م ييدادهاي رو ريدرگ

 Cervantes اثـر سـروانتس    Don Quixoteشوتكيـ ن د سـاختار آن را برگفتـه از   صـادق . آننـد 
  ).419(گفته است ) 1605(
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را سـ  ها محدود به حـرم   آنيه زندگك است ياش و الابال يم ع كت سه حا  ياك ح جام سرشار 
ن در يسرشـار همچنـ  . گـاه  جامعه خود ناآ   روز يازهاي است و نسبت به دغدغه و ن       رخم و شرب 

  .ندك يم ميرا ترس1857نو بعد از سال ك ليها ي از ناهنجاريري رمان تصونيا
 »اودهــ اخبـار   « در   »في لط ةفسان«نام   ش ازآن به  يپ. ديچاپ رس  جلد به  در دو  :هساركريس
ـ ةفتي شـ ي مجلس  در يركواب عس ـن. شد يــچاپ م  ـ  ي زن شـود و بعـد از    يـرن مـ ـ قمـ امـ بـه ن
انگر يـ  بهـسار كر يسـ  .گـردد  يمـ  ازـــ اش ب رده و نزد خانوادهك توبه ، دارديه با و ك ييها معاشقه
   .نو استك ليفرجام در فضا يآلود و ب  هوسيها عشق
 سرشـار از عـشق را   ير زنـدگ يـ ه بـا ازدواج بـا زنب     كن نام   يم ه ست به  يت زن ياكح يامنك
 خـود   ي زندگ يامنك،  يدن خبر فوت و   ي دنبال شن  به. رود يدان جنگ م  يم ر به يزنب. ندك ي م يسپر

  .گردد ير بازمي زنب بعديند ولك ي ميرامونش سپريط پي و محييالت تنهاكرا با مش

   سرشاريها  در رماني محوريها موضوع
ه كـ اسـت    يسكـ ن  ياول« او . واقف است  يخوبه  نو ب كبر فرهنگ وآداب و رسوم ل     سرشار  

بـاوجود هنـدو     .اسـت  ات رقـم زده   ينو آن زمان را با جزئ     ك ل ةزنده از جامع   ح و ي صح يريتصو
و  زنـان مـسلمان      ي گفتگـو  شان و  مـسلمان و آداب ورسومـ      يهـا  انواده خـ  ي اوضاع داخل  بودن
  ).417 نهيسكس (»دهد ي را واضح شرح مسراها ت حرميوضع

 يجا  اصالح به  يداند؛ برا  ي روز م  يضابا ف  ري را مغا  يا ا صحنه ي ه رسوم و  ك ييسرشار جا 
اق خواننـده   يل اشت ين دل يهم به. ندك يز و از طنز استفاده م     يآم  مسالمت ييجو زهيا ست يحت و   ينص
 يهدفمنـد ،  اش ي مضمون اصالح  در .تان در طول خواندن متن وجوددارد     ردن داس ك دنبال   يبرا

 ارش بـه ك شـاه ،اب را دارد  دن شـر  ي مردم از نوشـ    يه قصد نه  ك ييجا. شود ي م ك در يا دهيسنج
 ي ول ،ديگو يها و زنان رقاصه سخن م      مك حا ياشين رمان از ع   ياگرچه سرشار درا  «: رسد ياوج م 

 شـراب   يهـا  بي از آسـ   يه سـخن  ك نيحت داشته باشد و بدون ا     ياش رنگ نص   ه لهجه ك نيبدون ا 
 »نـد ك ي مـ ي معرفـ »ام الخبائـث «عنـوان    شـراب را بـه     كـي ريمهارت و ز   ان آورد؛ با  يم  به ينوش

  ).41 وسف سرمستي(

  يپرداز تيشخص
ـ   منحـصر  يها يژگي و ، از  ها از سطوح مختلف جامعه     ت و انتخاب آن   يتنوع شخص  فـرد  ه  ب

هـا   الت آني فرهنگ و تحـص ي رمان خود را بر مبنا يها تيزبان شخص سرشار  .  است  آزاد ةفسان
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 لزمـان معـروف بـه     ا عيت خواجه بـد   يشخص. شود ي م  اثر تر شدن  ين باعث غن  يه ا كدهد   يم قرار
 كـي لخ تيو.  اردوسـت يات داسـتان يـ ادب  مانـدگار در يها تي از شخص  يا خوج ي عاًيخواجه بد 

 ند و ينـش  يدل خواننـده مـ      بـه  يو. آزاد وفـادار   بـه ضمن   ، در زن است  الف ادان و ــاش، ن ــيع
  .شود يزد مردم م المثل زبان صورت ضرب ش بهيها حرف

هـا   يژگيو به   يكباً نزد يشان، تقر  تيق در شخص  علت اغرا  سرشار به    ي ساختگ يها قهرمان
، ي ظاهريژگيان و يبر ب ه سرشار افزون    كن تفاوت   يبا ا .  هستند يا  افسانه يها  داستان يها قهرمان
 سرشار  يها  زن در رمان   يها تيشخص. ندك ي م ينگار هي تجز يخوب ها را به   و روان آن   يتوانمند

  .ن جامعه هستندييپا ه قشرها متعلق ب ثرآنكاد برخوردارند و اياز حسن ز

  ي فنيها يژگيو
. انـد  داده  مـورد انتقـاد قـرار       شده و آن را    يادآوري آن را    يفن يها ياستك انثر منتقد كالبته ا 

 يهـا  ر آن از قالب داستان را، از ضـعف       يثأت ان و ي آغاز و پا   ةها بلند بودن قصه و عدم نقط       يبرخ
 يمحـور اصـل   .  است يعيطبفرا فاقد عنصر    آزاد ةفسانآنچه مسلم است     .برشمرده اند  آزاد   ةفسان

قصه و  ة گسترديژگيسبب دو و و به  عطف داستان و رمان است       ةرو نقط  ني است ازا  يآن زندگ 
هـا   يبرخ). 1338 ،همان،  يجالب(ند  يگو يم) يرمان داستان ( ناول   ي رمان آن را داستان    ييگرا واقع

ه كـ سـت  ن اي ا آزادةفسانن ضعف يبزرگتر «:دان آن عنوان رمان داده ناچار به م بهيمانند وقار عظ  
ست؛ در  يـ  شـفاف ن   ي وخـوب  يكـي  از ن  ي، احساس و موضـع و     يدگاه واضح مصنف از زندگ    يد
 يهـا  ياسـت كعلـت    به. ديآ يوجود نم ه   ب ي و احساس  يسنده تطابق ذهن  ين خواننده و نو   يجه ب ينت

 بـه  نيبا وجود ا. رسد ي منظر  به دشوار ،عنوان رمان  هـردن آن ب  ـكول  ـ، قب  آزاد ةفسانموجود در   
  ).68 (»را دارد  گاه خاص خودي داستان جاءخ رمان و در ارتقايتار شود و در يآن رمان گفته م

 ي فارس  و گاهاً  ي و اشعار عرب   ها ها، ضرب المثل   ه از واژ  هنثر مسجع و استفاد    صرف نظر از  
 كيـك  ر يها  حرف ةاستفاد از   سرشار . است بهي مطا ي و دارا  يدگيچيدور از پ    به ،آزاد ةفسانزبان  

 هـر   يد بـرا  يوشـ ك يو. دانـد  يمنو  ك زبان آن زمان ل    ي اقتضا  را ل آن يدل  ندارد و  يياروا ابا ــو ن 
ثـر  كسرشـار در ا   . بـرد  ارك ها را به    رمانش لهجه و اصطالحات خاص آن      يها تيدسته از شخص  

  .تاس ردهك استفاده يا منظره از عناصر شعريف صحنه يژه در توصيو ش بهيها رمان

  جه ينت
 اروپا با قالـب و اسـلوب روز   ي آثار ادبة با ترجمباني، اد يالدي دوم قرن نوزدهم م    ةميدر ن 
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 در  يسينو  رمان ، هند ة شبه قار  يها ژه مسلمان يو  به ، اصالح مردم  ةزيانگ شوند و با   يرمان آشنا م  
هـا از    داسـتان  يا محتو ،ي غرب يها  از رمان  يوجود الگوبردار  با. نندك ي م يگذار هيزبان اردو را پا   

 ينـ يب فرهنگ و جهان. ت دارند ياكحن  ي مردم سرزم  ي و اجتماع  يرك ف يها بطن جامعه و دغدغه   
 اگرچـه بـا   . از اهميت خاصي برخوردار اسـت     شان  يها  موازات قصه  بهطرق مختلف     به ياسالم
 و شـرر و     ي و يهـا   رمان ي ول ،شروستيطه پ ين ح يراحمد در ا  ي نذ ي مولو ،ي تفاوت زمان  كياند

 شـرر،  يهـا  ، رمـان يلـ ينـوع تمث  راحمد ازي نذيها رمان. نندك يامل مك را   ين قالب ادب  يار ا سرش
ـ   ي نذ يمولـو .  اسـت  ي و داسـتان   ي سرشار از نوع اجتماع    يها  و رمان  يخيتار ن بـار   يراحمـد اول

ن و اخالق آن قدر سخن گفته اسـت   ي در آموزش د   ي و ،ردكات اردو اجرا    ي را در ادب   يهدفمند
 بـه ها اقـدام    آموزش زنين بار براي اولين وي همچناند، يميات تعليز نوع ادب  ا ي و يها ه رمان ك
. افـت ي  توسط شرر تبلـور    يخي در قالب رمان تار    ي ادب يها تي خالق ةبخش عمد . ندك يف م يلأت
شف كـ  ياجتماع ةزيرا با انگ  ي ز ،خ اسالم نوشته شد   ي برگرفته از تار   ييها موضوع  با ي و يها مانر

م يترسـ  اش به  انهيگرا ني د ي باورها . داشت ي جامعه همخوان  ي بازساز يرا ب ،خ گذشته يمجدد تار 
ر در  كـ تف هـا را بـه     آن ها،  درخشان مسلمان  ةارنامك يادآورـي با   يه و ك پرداخته است    يقهرمانان

هـا    آن يو . دارنـد  ييسزاه   زنان نقش ب   ، شرر ي اجتماع يها  در رمان  .داد يل افولشان سوق م   يدال
 رمـان را در     يهـا  يژگـ ي سرشـار و   ياز طرف . شدك يقلم م  و فرهنگشان به  ام آداب   ــرا همراه تم  

 ي راه را بـرا زپردازييفن و بيان قوي در ر     يريارگك پروارند و با به    ي خود م  ةونـگ انــقصه داست 
 بـر  يت خود را مبنين سان زبان اردو از قبل هويسازد و بد   ي بعداز خود هموار م    يپردازها رمان
ه يـ  اول يهـا  د مننتقـدان رمـان    يـ  اگرچـه از د    .رساند ياثبات م   به يگر ادب يد نوع   يي بازگو ييتوانا
 بـسته   يها در فـضا    تيخورد و شخص   يچشم م   به ياخالق اتكل و ن  يها تمث  اند و در آن    فيضع
هـا   تـاب كط  يه از محـ   كاند   ردهك را خلق    ييها تيراحمد و سرشار شخص   ياما نذ «ند،  نك ينفس م ت

 عـصرخود   يق آنهـا از زنـدگ     يـ  عم ةل آن هـم مطالعـ     يدل. اند تهفراتر رفته و در ذهن ما نقش بس       
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